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भारतातील ऊस उ ादक शेतक यां ा सम ा आिण संभावना

 कदम नंदकुमार िशवाजी                              डॉ
 संशोधक िव ाथ )                                              
                              
    

सारांश: ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूळ सम ा णजे लागवडीचा उ
कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे
उ  खच आिण ऊस पुरव ासाठी िनि त केलेली कमी िकंमत मा
सम ा नाही. िवपणन आिण आिथक सम ा देखील खूप ती  होत आहेत
सम ा असू शकते ाझील नंतर ऊस उ ादनात भारत दुस या मांकाचा आहे आिण ऊस 
आहे भारतातील कृषी उ ादनाचे एकूण मू  वषानुवष उ ादन सतत वाढत आहे
उ ादक शेतक यांना अजूनही अनेक सम ांना तोडं ावे लागत आहे

ावना: 
 ऊस लागवड हे शेतीचे सवात संघिटत े  आहे
भारता ा आिथक जीवनात एक मुख भूिमका बजावते
औ ोिगक अथ व थेसाठी ऊस उ ादकांना मोठे मह  आहे
उ ोगासाठी आिण ामीण भागात थत फीडर आहे
ने ाचे साधन णून काम केले आहे
आिण शेतकरी यां ातील दुवा आहे
उ ादकाची मूलभूत सम ा अशी आहे की क ा मालाची िकंमत णजे ऊस आिण ाची तयार 
झालेली चांगली णजे साखर यां ात कोणताही संबंध नाही
उ ादक देशांम े शेतक यांना िद ा जाणा या उसाची िकंम
असते. ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूलभूत सम ा णजे लागवडीचा उ  खच भागवणे
कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे
उ  खच आिण ऊस पुरव ासाठी िनि त केलेली कमी िकंमत 
सम ा नाही पण िवपणन आिण आिथक सम ा देखील खूप ती  होत आहेत
 भारता ा ामीण भागातील कृषी आिण उ ोग अथ व थे ा संबंधात साखर उ ोगाला मोठे 
मह  आहे. साखर उ ोग हा कृषी आधा रत उ ोग आहे

ामीण भागात गतीशील टड चालव ाचे साधन णून काम करत आहे
वैिश पूण वैिश  णजे ते कारखाना आिण शेतकरी यां ातील दुवा आहे
क ाण एकमेकांवर अवलंबून आहे
हो ासाठी थेट मा ूनवर अवलंबून आहे
दुसरा सवात मोठा उ ादक आहे
कारखा ां ारे जगातील साखर उ ादना ा 
मोलॅिसस आिण ेस मड सार ा 
उपल तेमुळे अ ोहोल / इथेनॉल 
सािह ाचा आढावा:  
 एम. आर सु म  (2008
देयक िमळ ास िवलंब झा ामुळे शेतकरी इतर िपकांकडे वळले आहेत
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ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूळ सम ा णजे लागवडीचा उ

कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे
उ  खच आिण ऊस पुरव ासाठी िनि त केलेली कमी िकंमत मा , ऊस उ ादकांची एकमेव 

िवपणन आिण आिथक सम ा देखील खूप ती  होत आहेत. ऊस उ ा
सम ा असू शकते ाझील नंतर ऊस उ ादनात भारत दुस या मांकाचा आहे आिण ऊस 
आहे भारतातील कृषी उ ादनाचे एकूण मू  वषानुवष उ ादन सतत वाढत आहे
उ ादक शेतक यांना अजूनही अनेक सम ांना तोडं ावे लागत आहे.  

ऊस लागवड हे शेतीचे सवात संघिटत े  आहे, जे थेट साखर उ ोगाशी जोडलेले आहे आिण 
भारता ा आिथक जीवनात एक मुख भूिमका बजावते. भारता ा ामीण भागातील कृषी आिण 
औ ोिगक अथ व थेसाठी ऊस उ ादकांना मोठे मह  आहे. हे साखर सार ा 
उ ोगासाठी आिण ामीण भागात थत फीडर आहे. या े ाने ामीण भागातील गतीशील कल पुढे 
ने ाचे साधन णून काम केले आहे. या े ाचे सवात वैिश पूण वैिश  णजे ते कारखाना 
आिण शेतकरी यां ातील दुवा आहे, ांचे िहत आिण क ाण एकमेकांवर अवलंबून आहे
उ ादकाची मूलभूत सम ा अशी आहे की क ा मालाची िकंमत णजे ऊस आिण ाची तयार 
झालेली चांगली णजे साखर यां ात कोणताही संबंध नाही. जगातील जवळजवळ सव मुख साखर 
उ ादक देशांम े शेतक यांना िद ा जाणा या उसाची िकंमत साखरेपासून िमळ ावर अवलंबून 

ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूलभूत सम ा णजे लागवडीचा उ  खच भागवणे
कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे
उ  खच आिण ऊस पुरव ासाठी िनि त केलेली कमी िकंमत मा , ऊस उ ादकांची एकमेव 
सम ा नाही पण िवपणन आिण आिथक सम ा देखील खूप ती  होत आहेत. 

भारता ा ामीण भागातील कृषी आिण उ ोग अथ व थे ा संबंधात साखर उ ोगाला मोठे 
साखर उ ोग हा कृषी आधा रत उ ोग आहे, जो ामीण भागात थत 

ामीण भागात गतीशील टड चालव ाचे साधन णून काम करत आहे
वैिश पूण वैिश  णजे ते कारखाना आिण शेतकरी यां ातील दुवा आहे
क ाण एकमेकांवर अवलंबून आहे. साखर उ ोग हंगामी पाचा आहे आिण
हो ासाठी थेट मा ूनवर अवलंबून आहे. भारत हा जगातील सवात मोठा ाहक आिण साखरेचा 
दुसरा सवात मोठा उ ादक आहे, देशा ा िविवध भागांम े असले ा 500 
कारखा ां ारे जगातील साखर उ ादना ा 15 ट ां न अिधक योगदान देते
मोलॅिसस आिण ेस मड सार ा – उ ादनां ारे मौ वान देखील दान करतो

इथेनॉल / वीज िनिमती आिण सि य खत वन तीचंी थापना झाली

2008): ां ा लेखात टले आहे की "साखरेचे कमी दर आिण ांचे 
देयक िमळ ास िवलंब झा ामुळे शेतकरी इतर िपकांकडे वळले आहेत". सोयाबीन आिण मका ही 
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धव रावसाहेब  

वसंतदादा पाटील कॉलेज, पाटोदा. िज ा बीड  

ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूळ सम ा णजे लागवडीचा उ  खच भागवणे. साखर 
कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे. लागवडीचा 

ऊस उ ादकांची एकमेव 
ऊस उ ादकांना येणारी 

सम ा असू शकते ाझील नंतर ऊस उ ादनात भारत दुस या मांकाचा आहे आिण ऊस 6.0 ट े  
आहे भारतातील कृषी उ ादनाचे एकूण मू  वषानुवष उ ादन सतत वाढत आहे. मा , ऊस 

जे थेट साखर उ ोगाशी जोडलेले आहे आिण 
भारता ा ामीण भागातील कृषी आिण 

हे साखर सार ा कृषी आधा रत 
या े ाने ामीण भागातील गतीशील कल पुढे 

या े ाचे सवात वैिश पूण वैिश  णजे ते कारखाना 
ण एकमेकांवर अवलंबून आहे. ऊस 

उ ादकाची मूलभूत सम ा अशी आहे की क ा मालाची िकंमत णजे ऊस आिण ाची तयार 
जगातील जवळजवळ सव मुख साखर 

त साखरेपासून िमळ ावर अवलंबून 
ऊस उ ादकांना भेडसावणारी मूलभूत सम ा णजे लागवडीचा उ  खच भागवणे. साखर 

कारखा ांनी उसाला िदले ा अवा व वैधािनक िकंमतीमुळे ही सम ा वाढली आहे. लागवडीचा 
ऊस उ ादकांची एकमेव 

भारता ा ामीण भागातील कृषी आिण उ ोग अथ व थे ा संबंधात साखर उ ोगाला मोठे 
जो ामीण भागात थत आहे. हा उ ोग 

ामीण भागात गतीशील टड चालव ाचे साधन णून काम करत आहे. उ ोगाचे सवात 
वैिश पूण वैिश  णजे ते कारखाना आिण शेतकरी यां ातील दुवा आहे, ांचे िहत आिण 

साखर उ ोग हंगामी पाचा आहे आिण पुरेसा ऊस उपल  
भारत हा जगातील सवात मोठा ाहक आिण साखरेचा 

500 पे ा जा  साखर 
न देते. साखर उ ोग 

उ ादनां ारे मौ वान देखील दान करतो. या उप-उ ादनां ा 
वीज िनिमती आिण सि य खत वन तीचंी थापना झाली 

साखरेचे कमी दर आिण ांचे 
सोयाबीन आिण मका ही 
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िपके आहेत गे ा वष  48.3 लाख हे र ा तुलनेत मागील वष  साखरेचे े  
असे िदसून आले असले तरी का
आरती ि शान (2008) ने आप ा लेखात टले आहे की
िनयं णमु ीसाठी जोरदार यु वाद के ानंतर दहा वषानी आिण 
घोषणा झा ानंतर पाच वषानी हा िवषय पु ा एकदा चचत आला आहे
मंि मंडळाशी लवकरच संपक साधला जाईल असे सुचिवत आहे
ठरवणारे मह पूण िनयम णजे सरकार ऊस खरेदीचे िकमान दर आिण थान धोरण ठरवते
कारखानदार आिण िम  यांना पर रांकडून ऊस िवकणे आिण खरेदी करणे या दोन मागानी 
बंधनकारक आहे. 
सम ा िवधान 
 ब तेक ऊस उ ादकांना ां ा गंुतवणुकीसाठी पुरेसे उ  िमळत नाही

ांची उ ािदत िपके मो ा माणावर साखर कारखा ांना ावी लागतील िकंवा 
वन तीनंा ावी लागतील. मो ा माणावर साखर कारखाने िविवध कारणांमुळे तो ात आहेत आिण 
उ ादकांकडून ऊस खरेदी करत नाहीत
िदले जात नाहीत. पुढील पयाय णजे गूळ वन तीनंा ऊस देणे
शेतीचे अथकारण : 
 िसंचना ारे गत शेती तं ाना ारे शेतकरी अिधकािधक शेती

य  करतो. यामागे आिथक ा स म
िपकले ा मालाची यो  िकंमत िमळिव ात अयश ी होतो

ा ा हातात नसते. यासाठी शासनाकडून तो संरि त नसतो
संरि त नाही. प रणामी धा ो ादनाचा खच व ा ी
िववंचनेमुळे नैरा ाने ासला
जलिसंचनाबाबतची चळवळ 

देशातील पीक प र थती, िसंचनाची उपल ता
या हेतूने िसंचन प रषदेचे आयोजन होत असते असे मी
 महारा ात िसंचना ारे शेती करणारांचे माण कोरडवा  प तीने शेती
20 व 80 असे असावे. यात थोडाफार फरक संभवू शकतो

तं पणे शेती क  शकत नाही
शेतीपासून परावृ  ावे काय
शेतक  यांना ां ा शेतात क  कर ाचा माग शोध ास हवा
शेतकरी कजबारीपणास कंटाळून जीवन
शासन उपाय शोधत आहे. या
करतो. शेतकरी कजबाजारी का होतो 
कारण िन  चत उ  नाचा ोत नसणे
आकषण. 4) शेतीमाला ा अथकारणािवषयी जाण नसणे
सहभाग, ावर ताबा नसणे िकंवा ाबाबतीत तो संरि त नसणे
 िसंचना ारे गत शेती तं ाना ारे शेतकरी अिधकािधक

य  करतो. यामागे आिथक ा स म ावे हा
िपकले ा मालाची यो  िकंमत

ा ा हातात नसते. यासाठी शासनाकडून तो सं
संरि त नाही. प रणामी धा ो ादनाचा खच व ा ी याचा
िववंचनेमुळे नैरा ाने ासला जातो
अथकारण शेतक  यां ा हातात असणे गरजेचे आहे

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

)                                         

लाख हे र ा तुलनेत मागील वष  साखरेचे े  51
असे िदसून आले असले तरी काही शेतक यांनी ऊस चारा णून िवक ाने हे नुकसान िदसून येते

ने आप ा लेखात टले आहे की, महाजन सिमतीने साखर े ा ा 
िनयं णमु ीसाठी जोरदार यु वाद के ानंतर दहा वषानी आिण 2003 म े नोटाबंदीची  

तर पाच वषानी हा िवषय पु ा एकदा चचत आला आहे
मंि मंडळाशी लवकरच संपक साधला जाईल असे सुचिवत आहे. पी द ा (2009
ठरवणारे मह पूण िनयम णजे सरकार ऊस खरेदीचे िकमान दर आिण थान धोरण ठरवते

िम  यांना पर रांकडून ऊस िवकणे आिण खरेदी करणे या दोन मागानी 

ब तेक ऊस उ ादकांना ां ा गंुतवणुकीसाठी पुरेसे उ  िमळत नाही
ांची उ ािदत िपके मो ा माणावर साखर कारखा ांना ावी लागतील िकंवा 

मो ा माणावर साखर कारखाने िविवध कारणांमुळे तो ात आहेत आिण 
उ ादकांकडून ऊस खरेदी करत नाहीत. अगदी ऊस खरेदी केला जातो; शेतक यांना वेळेवर पैसे 

पुढील पयाय णजे गूळ वन तीनंा ऊस देणे. 

िसंचना ारे गत शेती तं ाना ारे शेतकरी अिधकािधक शेती उ ादनाचा
यामागे आिथक ा स म ावे हा ाचा उ ेश असतो. पण तो आप ा शेतात 

िकंमत िमळिव ात अयश ी होतो. कारण ा ा ापाराचे अथकारण
यासाठी शासनाकडून तो संरि त नसतो. धा  िव ीबाबत

प रणामी धा ो ादनाचा खच व ा ी याचा मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आिथक 
िववंचनेमुळे नैरा ाने ासला जातो. महारा ा ा जलिसंचनािवषयीची पयायाने देशा ा 

 आता चांगलीच जोम ध  लागली आहे. रा ातील िनरिनरा ा 
िसंचनाची उपल ता, तेथील शेतक  यां ा सम ा याबाबतचा िवचार

या हेतूने िसंचन प रषदेचे आयोजन होत असते असे मी समजतो. 
महारा ात िसंचना ारे शेती करणारांचे माण कोरडवा  प तीने शेती करणारांशी साधारणत

यात थोडाफार फरक संभवू शकतो. वाढ ा खचामुळे हा अ भूधारक 
तं पणे शेती क  शकत नाही, जरी ाला शेती करणे आवडत असेल तरी

ावे काय? िन  चतच नाही. यासाठी िवचारवंतांनी माग काढावयास हवा
ना ां ा शेतात क  कर ाचा माग शोध ास हवा. मागील काही वषापासून महारा ातील 

शेतकरी कजबारीपणास कंटाळून जीवन संपिवताना आढळून येत आहेत. यावर रा  शासन
या शेतक  यां ा  ना ा मुळाचा मागोवा घे ाचा

शेतकरी कजबाजारी का होतो ? 1) आिथक िववंचना  2) कजफेडीबाबत िन  च
चा ोत नसणे. 3) ापंिचक जबाबदा  या बरोबरच सुखव ू जीवनािवषयीचे 

शेतीमाला ा अथकारणािवषयी जाण नसणे, तसेच ा अथकारणात ाचा
ावर ताबा नसणे िकंवा ाबाबतीत तो संरि त नसणे.  

गत शेती तं ाना ारे शेतकरी अिधकािधक शेती उ ादनाचा
यामागे आिथक ा स म ावे हा ाचा उ ेश असतो. पण तो आप ा शेतात 

िपकले ा मालाची यो  िकंमत िमळिव ात अयश ी होतो. कारण ा ा ापाराचे अथकारण 
यासाठी शासनाकडून तो संरि त नसतो. धा  िव ीबाबत तो

प रणामी धा ो ादनाचा खच व ा ी याचा मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आिथक 
िववंचनेमुळे नैरा ाने ासला जातो. या बाबीवंर गांभीयाने िवचार होणे गरजेचे आहे

 हातात असणे गरजेचे आहे. 
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51.04 लाख हे र होते, 
ही शेतक यांनी ऊस चारा णून िवक ाने हे नुकसान िदसून येते. 

महाजन सिमतीने साखर े ा ा 
म े नोटाबंदीची  

तर पाच वषानी हा िवषय पु ा एकदा चचत आला आहे, ता ा अहवालांसह 
2009) उ ोगाचे भिव  

ठरवणारे मह पूण िनयम णजे सरकार ऊस खरेदीचे िकमान दर आिण थान धोरण ठरवते, साखर 
िम  यांना पर रांकडून ऊस िवकणे आिण खरेदी करणे या दोन मागानी 

ब तेक ऊस उ ादकांना ां ा गंुतवणुकीसाठी पुरेसे उ  िमळत नाही. एकतर ांना 
ांची उ ािदत िपके मो ा माणावर साखर कारखा ांना ावी लागतील िकंवा लहान माणात गूळ 

मो ा माणावर साखर कारखाने िविवध कारणांमुळे तो ात आहेत आिण 
शेतक यांना वेळेवर पैसे 

उ ादनाचा, धा ो ादनाचा 
पण तो आप ा शेतात 

ा ा ापाराचे अथकारण 
धा  िव ीबाबत तो संघिटत नाही, 

याचा मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आिथक 
ा जलिसंचनािवषयीची पयायाने देशा ा 

रा ातील िनरिनरा ा 
ा सम ा याबाबतचा िवचार ावा 

करणारांशी साधारणत: 
वाढ ा खचामुळे हा अ भूधारक 

ाला शेती करणे आवडत असेल तरी. पण णून ाने 
यासाठी िवचारवंतांनी माग काढावयास हवा. ा 

काही वषापासून महारा ातील 
यावर रा  शासन, क  

ा मुळाचा मागोवा घे ाचा आंिशक य  मी 
कजफेडीबाबत िन  चत योजना नसणे 

 बरोबरच सुखव ू जीवनािवषयीचे 
तसेच ा अथकारणात ाचा  

शेती उ ादनाचा, धा ो ादनाचा 
पण तो आप ा शेतात 

कारण ा ा ापाराचे अथकारण 
धा  िव ीबाबत तो संघिटत नाही, 

मेळ तो बसवू शकत नाही व तो आिथक 
बाबीवंर गांभीयाने िवचार होणे गरजेचे आहे. या शेतीमालाचे 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI - Issue VIII (August 2021)                                        

 नैसिगक आप ीमुळे होणारे
नुकसानभरपाईची काहीच योजना
मदत िमळते पण पूण नुकसानभरपाई कोठून िमळणार
शेती न सोडता पूरक उ ोग दु ो ादन

ावयास हवे. ांना ो ािहत करावयास हवे
शकतात. नाशीवंत शेती उ ादन जसे फळे
उ ोगांचे जाळे मो ा माणावर उभारणे ही काळाची गरज आहे
कवडीमोल भावाने िवक ाची पाळी शेतक  यां

णून शेती क  नये असा स ा
व ावर अवलंबून समाजजीवनावर दूरगामी प रणाम करणारे ठ  शकतात
असूनही ावर धा  आयातीसार ा दुधर संगाला सामोरे जा ाची
भारतात साखरेचे उ ादन आिण वापर
 भारतातील ऊस उ ादक आधीच हजारो कोटी ं ा पेमट ा संकटाला सामोरे जात आहेत 
आिण 2019 म े ही सम ा आणखी िबकट हो ाची श ता आहे
ऑ ोबर 2018 पासून सु  होईल
आहेत. आकडेवारी दशवते की 
17,493 कोटी पये आहे. मागणी आिण पुरव ाचा ताळमेळ हे एव ा मो ा थकबाकीचे मूळ 
कारण आहे. साखरे ा जागी पयायी ीटनसचा उदय आिण आरो ाची जाणीव वाढ ाने जागितक 
साखरेची मागणी कमी झाली आहे
अिलकड ा हंगामात सरासरी 
आहे. मागणी वाढ मंदावत असताना
गे ा दशकात झपा ाने वाढलेली साखरेमुळे उ ाद
जगातील दुस या मांकाचा साखर उ ादक 
महारा  (34.3%) आिण कनाटक 
उ ादन 2015-16 म े 24.8 दशल  टन व न 
2018-19 म े ते 35.5 दशल  टनांवर पोहोच ाची अपे ा आहे
दशल  टनांवर थर आहे. वाढ ा िवसंगतीमुळे साखरेचे दर आणखी कमी झाले आहेत
साखरेची थकबाकी वाढली आहे

आकृती
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नैसिगक आप ीमुळे होणारे नुकसान सोस ास शेतकरी असमथ असतो व ाची 
नुकसानभरपाईची काहीच योजना नस ामुळे आिथक ताणापोटी तो कजबाजारी होतो

नुकसानभरपाई कोठून िमळणार? यासाठी अशा छो ा शेतक  यां
न सोडता पूरक उ ोग दु ो ादन, अंडी उ ादन, रेशीम उ ादन कर ाबाबत ांचे बोधन 

ांना ो ािहत करावयास हवे व हे काम सेवाभावी सं था संघटना यो कारे क  
उ ादन जसे फळे, पालेभा ा इ ादीवरील ि या करणा  या

उ ोगांचे जाळे मो ा माणावर उभारणे ही काळाची गरज आहे. जेणे क न नाशीवंत शेती उ ादन 
कवडीमोल भावाने िवक ाची पाळी शेतक  यांवर येणार नाही. छो ा शेतक  यां

णून शेती क  नये असा स ा देशा ा शेतीिवषयक जाणकारांनी देणे हे देशा ा शेती उ ादनावर 
अवलंबून समाजजीवनावर दूरगामी प रणाम करणारे ठ  शकतात. हा देश शेती धान

असूनही ावर धा  आयातीसार ा दुधर संगाला सामोरे जा ाची वेळ येऊ शकते
भारतात साखरेचे उ ादन आिण वापर 

उ ादक आधीच हजारो कोटी ं ा पेमट ा संकटाला सामोरे जात आहेत 
म े ही सम ा आणखी िबकट हो ाची श ता आहे. पुढील ऊस गाळप हंगाम 

पासून सु  होईल, परंतु शेतकरी अ ापही मागील हंगामा ा थकबाकीची वाट पाहत 
आकडेवारी दशवते की 8 ऑग पयत भारतातील ऊस उ ादक शेतक यांची एकूण थकबाकी 

मागणी आिण पुरव ाचा ताळमेळ हे एव ा मो ा थकबाकीचे मूळ 
साखरे ा जागी पयायी ीटनसचा उदय आिण आरो ाची जाणीव वाढ ाने जागितक 

साखरेची मागणी कमी झाली आहे. जागितक खप अजूनही वाढत आहे, जरी मागणी वाढीची गती 
अिलकड ा हंगामात सरासरी 1.4% पयत कमी झाली आहे, जी गे ा दशकात 

मागणी वाढ मंदावत असताना, उ ृ  िबयाणे, ित एकर उसाची चांगली उ ादकता आिण 
गे ा दशकात झपा ाने वाढलेली साखरेमुळे उ ादन वाढत रािहले आहे
जगातील दुस या मांकाचा साखर उ ादक (17.1%) आहे. भारताम े उ र देश 

आिण कनाटक (11.7%) हे तीन सवात मोठे उ ादक आहेत
8 दशल  टन व न 2017-18 म े 32.25 दशल  टन झाले आहे आिण 

दशल  टनांवर पोहोच ाची अपे ा आहे. परंतु देशांतगत मागणी सुमारे 
वाढ ा िवसंगतीमुळे साखरेचे दर आणखी कमी झाले आहेत

साखरेची थकबाकी वाढली आहे.  
आकृती 1. भारतात साखरेचे उ ादन आिण वापर 
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नुकसान सोस ास शेतकरी असमथ असतो व ाची 
नस ामुळे आिथक ताणापोटी तो कजबाजारी होतो. शासकीय 

यासाठी अशा छो ा शेतक  यांनी शेतीसोबत, 
कर ाबाबत ांचे बोधन 

व हे काम सेवाभावी सं था संघटना यो कारे क  
ल ि या करणा  या छो ा गृह 

नाशीवंत शेती उ ादन 
छो ा शेतक  यांनी परवडत नाही 

क जाणकारांनी देणे हे देशा ा शेती उ ादनावर 
हा देश शेती धान देश 

वेळ येऊ शकते. 

उ ादक आधीच हजारो कोटी ं ा पेमट ा संकटाला सामोरे जात आहेत 
पुढील ऊस गाळप हंगाम 

परंतु शेतकरी अ ापही मागील हंगामा ा थकबाकीची वाट पाहत 
ग पयत भारतातील ऊस उ ादक शेतक यांची एकूण थकबाकी 

मागणी आिण पुरव ाचा ताळमेळ हे एव ा मो ा थकबाकीचे मूळ 
साखरे ा जागी पयायी ीटनसचा उदय आिण आरो ाची जाणीव वाढ ाने जागितक 

जरी मागणी वाढीची गती 
जी गे ा दशकात 1.7% पे ा कमी 

ित एकर उसाची चांगली उ ादकता आिण 
न वाढत रािहले आहे. ाझील नंतर भारत 

भारताम े उ र देश (36.1%), 
हे तीन सवात मोठे उ ादक आहेत. भारतातील साखरेचे 

दशल  टन झाले आहे आिण 
परंतु देशांतगत मागणी सुमारे 25 

वाढ ा िवसंगतीमुळे साखरेचे दर आणखी कमी झाले आहेत, प रणामी 
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उस उ ादक शेतक  यांसमोरील आ ाने 
 साखर उ ोग आिण शेतकरी पुढील वष ही घरगुती संकटात सापड ाची श ता आहे

1. उ ादन घरगुती वापरापे ा जा  अस ाची श ता आहे
उ ोगातील दीघकालीन गंुतवणुकीवर जा  ल  कि त केले आहे
उ ादक शेतक यांना िमळणार नाहीत
सम ेचे िनराकरण कर ात उपाययोजना अपयशी ठरतात

2. साखरे ा िनिमतीचा खच िकमान 
अपयशी ठरते सुमारे 
साखर उ ोगाला मदत पुरवते

3. दीघकालीन उ ोग, परंतु स ा ा संकटाचा सामना कर ास अयश ी ठरत आहेत
म े जागितक िकमती 

4. गे ा पाच सहा वषापासून साखर उ ोगाला बँिकंग समथन कमी केलेले आहे
िशफारसी : 

1. नैसिगक आप ीमुळे होणा  या
proportion) कजमाफी यो  आहे
पोहोचू शकते. घेतलेले कजफेड रा ीय िहता ा ीतून स म
शेतकरी तसे न करता, 
शेतकरी कजमु  त होत असला तरी

2. ऊस उ ादक शेतक यांना मंडळा ा रावर काम करणा या शासकीय िव ार िवभागा ारे 
शेती आिण शेती व थापना ा अलीकडील तं ाब ल िशकवणे आव क आहे

3. ा माणे महारा ातील मोठे जल क
गावतळी, पाझरतलाव 
उ ोग क ाचे जाळे होणे अ ंत गरजेचे आहे

णजे ांचे मोठे क  न
सवसामा ां ा िहताचे होईल

4. शेतक  यांचे भले इ णा  या
व थापन त , कारखानदार

देशातील शेती व शेती 
वसायाने अिधकािधक छो ा शेतक  यां
ां ा िहताची ेय धोरणे आखािवत

सम ांना धैयाने तोडं देऊ शकेल न की जीवन संपिव ाचा
आजची थती अशी आहे की
कामगार िमळत नाहीत

िन ष: 
 संशोधना ा िन षाव न असे िन ष काढ ात आले आहे की जरी ऊस हे अ ास े ाचे 
मु  पीक होते, परंतु शेतक यांना ऊस उ ादनासंद
प रणामी, या सम ांमुळे िपकाची उ ादकता कमी होते ामुळे ऊस लागवडीखालील े  कमी होत 
आहे ामुळे शेतक यां ा सामािजक
शेतक यांनी शेती ा िनिव ां ा िकं
आहे आिण सरकारकडून उसा ा िकमतीत समान बदल कर ाची मागणी केली आहे जेणेक न ते 
समान परतावा घेऊ शकतील. 
देयक भर ास स म नाहीत 
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समोरील आ ाने : 
साखर उ ोग आिण शेतकरी पुढील वष ही घरगुती संकटात सापड ाची श ता आहे
उ ादन घरगुती वापरापे ा जा  अस ाची श ता आहे. सरकार ा 
उ ोगातील दीघकालीन गंुतवणुकीवर जा  ल  कि त केले आहे
उ ादक शेतक यांना िमळणार नाहीत. कमी साखरेचे दर आिण ऊसाचा उ  खच या 
सम ेचे िनराकरण कर ात उपाययोजना अपयशी ठरतात. 
साखरे ा िनिमतीचा खच िकमान 29 पये ित िकलो ाम आहे णून सम ा सोडव ात 
अपयशी ठरते सुमारे 36 ते 38 पये ित िकलो. सरकार पायाभूत सुिवधा सुधार ासाठी 
साखर उ ोगाला मदत पुरवते.  

परंतु स ा ा संकटाचा सामना कर ास अयश ी ठरत आहेत
म े जागितक िकमती 17 ट ांनी घसर ा आहेत 
गे ा पाच सहा वषापासून साखर उ ोगाला बँिकंग समथन कमी केलेले आहे

आप ीमुळे होणा  या नुकसानीमुळे होणा  या हानीचा िवचार क न माणात
कजमाफी यो  आहे. पण सरसकट कजमाफी ही संक ना चुकीचे
घेतलेले कजफेड रा ीय िहता ा ीतून स म शेत  यांचे कत  आहे

, घेतलेले कज सरकार माफ करील, ही भावना बळावत आहे व गरजू 
 होत असला तरी स म शेतकरी कजफेडीबाबत उदासीन बनतो आहे

ादक शेतक यांना मंडळा ा रावर काम करणा या शासकीय िव ार िवभागा ारे 
शेती आिण शेती व थापना ा अलीकडील तं ाब ल िशकवणे आव क आहे

महारा ातील मोठे जल क , धरणे बांधून झा ावर छोटे िसंचन क
पाझरतलाव यावर भर दे ात येत आहे. ा माणेच छो ा 

उ ोग क ाचे जाळे होणे अ ंत गरजेचे आहे. शेती व पूरक वसाय यांचे कि करण न करता 
णजे ांचे मोठे क  न उभारता ा ा सुसंघिटत िवक ीकरणावर भर असावा ते 

िहताचे होईल. 
चे भले इ णा  या सं थांनी त ांनी यात कृषी िव ापीठे, कृिषत

कारखानदार यांनी एक  येऊन िवचार करावा. जपान
 व थापन यांचा अ ास क न शासनास िशफारशी 

अिधकािधक छो ा शेतक  यांचे भले कसे होईल, ा शेतक  या
ां ा िहताची ेय धोरणे आखािवत. जेणे क न गरीब, छोटा शेतकरी

सम ांना धैयाने तोडं देऊ शकेल न की जीवन संपिव ाचा आ घातकी माग
आजची थती अशी आहे की, त ण वगात बेकारी आहे तर शेताम े काम कर ास मजूर
कामगार िमळत नाहीत. 

संशोधना ा िन षाव न असे िन ष काढ ात आले आहे की जरी ऊस हे अ ास े ाचे 
परंतु शेतक यांना ऊस उ ादनासंदभात अनेक सम ांना सामोरे जावे लागले

या सम ांमुळे िपकाची उ ादकता कमी होते ामुळे ऊस लागवडीखालील े  कमी होत 
आहे ामुळे शेतक यां ा सामािजक-आिथक थतीवर प रणाम होतो. 
शेतक यांनी शेती ा िनिव ां ा िकंमती वाढणे हा ऊस उ ादनासाठी मोठा धोका अस ाचे टले 
आहे आिण सरकारकडून उसा ा िकमतीत समान बदल कर ाची मागणी केली आहे जेणेक न ते 

. देशभरातील साखर कारखाने शेतक यांकडून खरेदी केले ा उसाचे 
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साखर उ ोग आिण शेतकरी पुढील वष ही घरगुती संकटात सापड ाची श ता आहे 
सरकार ा पॅकेजने साखर 

उ ोगातील दीघकालीन गंुतवणुकीवर जा  ल  कि त केले आहे. ाचे फायदे ऊस 
कमी साखरेचे दर आिण ऊसाचा उ  खच या 

ित िकलो ाम आहे णून सम ा सोडव ात 
सरकार पायाभूत सुिवधा सुधार ासाठी 

परंतु स ा ा संकटाचा सामना कर ास अयश ी ठरत आहेत. 2018 

गे ा पाच सहा वषापासून साखर उ ोगाला बँिकंग समथन कमी केलेले आहे. 

 हानीचा िवचार क न माणात (In 
पण सरसकट कजमाफी ही संक ना चुकीचे संदेश 

चे कत  आहे. दुदवाने 
ही भावना बळावत आहे व गरजू 

स म शेतकरी कजफेडीबाबत उदासीन बनतो आहे. 
ादक शेतक यांना मंडळा ा रावर काम करणा या शासकीय िव ार िवभागा ारे 

शेती आिण शेती व थापना ा अलीकडील तं ाब ल िशकवणे आव क आहे. 
धरणे बांधून झा ावर छोटे िसंचन क , बंधारे, 

 शेती उ ादन ि या 
शेती व पूरक वसाय यांचे कि करण न करता 

उभारता ा ा सुसंघिटत िवक ीकरणावर भर असावा ते 

कृिषत , कृषी अथत , 
जपान, इ ायल सार ा 

व थापन यांचा अ ास क न शासनास िशफारशी करा ात. शेती 
ा शेतक  यास क िबंदू मानून 

छोटा शेतकरी जीवनाकडे, ातील 
आ घातकी माग ीकारेल. 

आहे तर शेताम े काम कर ास मजूर, 

संशोधना ा िन षाव न असे िन ष काढ ात आले आहे की जरी ऊस हे अ ास े ाचे 
भात अनेक सम ांना सामोरे जावे लागले. 

या सम ांमुळे िपकाची उ ादकता कमी होते ामुळे ऊस लागवडीखालील े  कमी होत 
. अ ासा ा े ातील 

मती वाढणे हा ऊस उ ादनासाठी मोठा धोका अस ाचे टले 
आहे आिण सरकारकडून उसा ा िकमतीत समान बदल कर ाची मागणी केली आहे जेणेक न ते 

देशभरातील साखर कारखाने शेतक यांकडून खरेदी केले ा उसाचे 
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लोकांचे राजकारण, पृ. 6 

ामीण महारा ातील सवात मोठा कृषी आधा रत उ ोग‟. 

नॅशनल फेडरेशन ऑफ शुगर फॅ रीज 

साखरेचा भाव थरतो कसा‟ 

, पृ. 8-11. 
, पृ. 4-5. 

महारा  साखर कारखा ांना बँके ा िनधीतून मदत िमळते. वसाय 

किमशन फॉर ऍि क चरल कॉ ् स    


